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Möjligheter med ljus
Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001 arbetar för att göra Gamlestaden till
en tryggare, trivsammare och mer attraktiv stadsdel.
Fastighetsägarna har bland annat tagit initiativ till en kartläggning av Galmestadsborna. Man
ville få en bild av vilka som egentligen bor i Gamlestaden och deras syn på sin egen stadsdel.
Enkäten man delade ut innehöll frågor som till exempel; Hur länge har du bott i Gamlestaden?
Vilka är Gamlestadens största kvaliteter? Har du blivit utsatt för något brott? Känner du dig
otrygg? Var i stadsdelen känner du dig otrygg? Undersökningen resulterade i en skrift som
heter ”Trygghet och säkerhet i Gamlestaden Göteborg”, som blev klar 2001.
Man kan dra olika slutsatser av enkäten bland annat att många bor i stadsdelen i väntan
på att hitta något annat boende och otryggheten är en orsak till detta. Det är framförallt
spårvagnshållplatserna och vägen till och från hållplatsen som upplevs som allra otryggast.
Bättre belysning ser många som en lösning på problemet.
Men vad är ”bättre” belysning och hur förmedlar man en känsla av trygghet med hjälp av ljus?
Hur planerar man ljus utifrån de som går och cyklar och inte bara för bilisterna?
Initiativet till att skapa en bättre och tryggare belysning för stadsdelen togs våren 2002.

Målet med arbetet är:
·Att ge förslag på hur man kan skapa en mer enhetlig belysning i stadsdelen.
· Att visa hur belysningen kan förtydliga Gamlestadens identitet och karaktär.
· Att visa hur olika strukturer och traköden kan förtydligas med ljus.
· Att ge exempel på hur man kan öka tryggheten
· Att visa hur man kan förtydliga och beskriva gaturummen och dess arkitektur
samt ge oss skönhetsupplevelser
· Att ge exempel på hur man får ut största möjliga nytta av ljuset och därigenom
sparar energi
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Med hjälp av belysning kan man...

Fånga platsens identitet

Skapa feststämning

Skapa god atmosfär

Få hjälp att orientera sig

Få ökad trygghet

Skapa positiva effekter
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Gamlestaden 1935
Gamlestaden 2001
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Om Gamlestaden
Gamlestaden är en stadsdel med stora kvaliteter och möjligheter. Tyvärr omgärdas den av motorleder, vilket innebär att att stadsdelen har blivit avskuren från centrala Göteborg. Gamlestaden är
en del av staden som man, om man inte bor i där, åker förbi i hög hastighet, antingen med bil
eller spårvagn. Artillerigatan som går igenom Gamlestaden delar stadsdelen i två delar; bostäder
och affärer på ena sidan och den gamla SKF-fabriken på den andra. Entréerna till stadsdelen
är otydliga; vad är det egentligen som är Gamlestaden och varför ligger inte Gamlestadstorget
i Gamlestaden?
Gamlestaden består av många olika delar från olika tider som till exempel den medeltidsinspirerade stadsplanen från 1910 ritad av Albert Lilienberg, de modernistiska byggnaderna
från 40-talet, höghusen från 1958 och SKF-fabriken som vuxit fram från 1912 till idag.
Gamlestadstorget nns inte mer och namnet på hållplatsen är det enda som berättar om var
torget en gång låg.
Där det gamla torget låg nns idag en länk mellan E20 och Rv45 och i denna knutpunkt har man
byggt en viadukt. Den ställer till med problem eftersom stråket till och från spårvagnshållplatsen
går under motorleden och detta upplevs otrivsamt och otryggt.
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Ljus i Gamlestaden

Säkerhet och trygghet
Gamlestadens huvudprincip för belysning är koffertarmaturer hängande i linor
över gaturummet och det är det stora belysningsproblemet i Gamlestaden. Principen är en motorvägslösning som stämmer dåligt med stadsmiljöns annorlunda
förutsättningar. I en levande stad samsas en mängd olika trakanter. Här vill
man uppleva trivsel, trygghet och skönhet och kunna orientera sig utan att vara
hänvisad till vägskyltar. Men staden syns dåligt på natten. Nästan allt ljus ligger
på vägbanorna.
Man bör förskjuta belysningen från vägens mitt ut mot sidorna. Bilisten
får då större möjlighet att upptäcka fotgängaren innan denne kliver ut i
vägbanan.
Många människor vågar sig inte ut på kvällar och nätter. I mörkret lurar faror
i form av överfall och skadegörelse och människors rädsla och oro förstärks av
medias ingående brottsrapportering. Trygghet är mycket en inre visshet om att
inte råka ut för ovälkomna överraskningar. Man vill kunna se och ha överblick
över omgivningen.
Buskar och träd som är ett så positivt och vackert inslag på dagen blir mörka
och hotfulla på natten. Om man skall belysa en gångväg är det viktigt ur
trygghetsperspektiv att lysa upp grönskan runt om gångvägen. Man vill se vad
som gömmer sig i buskarna, men inte bli onödigt exponerad. Om armaturer och
stolpar hålls på en relativt låg nivå är de lättare att relatera till den mänskliga
skalan, vilket också ger trygghet. När man upplever att någon brytt sig om
individen är det lättare att också själv ta personligt ansvar för miljön. Då bör
också risken för vandalisering kunna minska.
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Ljus syns inte förrän
det träffar en yta. Om
man tänker på det när
man placerar armaturer
får man mycket mer
ljus för pengarna och
man minskar dessutom
risken för bländning
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Exempel på säker och trygg belysning. Provbelysningen avVasagatan1999 var resultatet av en
tävling. Istället för en rad av armaturer 8 m ovanför vägbanan placerades armaturerna på lägre
höjd direkt på fasaden. Dessutom belystes gång- och cykelbanan av två rader linspända armaturer.
Trots att antalet armaturer fördubblades halverades den uttagna effekten tack vare de effektiva
ljuskällorna.
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Vasagatan före

Vasagatan under provbelysningen
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Orienterbarhet och identitet
Gamlestaden har många vackra byggnader och de utgör en viktig del av stadsdelens identitet.
De gamla fabriksbyggnaderna och landshövdingehusen kan lyftas fram då det är mörkt och
blir vackra både för de som bor i Gamlestaden och de som besöker stadsdelen. Arkitekturen i
Gamlestaden är lågskalig och detta kan förstärkas genom att även sänka belysningens skala.
Gamlestaden är svårt att överblicka eftersom består av många stora och små områden med
olika karaktär, men brokigheten är också stadsdelens charm. I Gamlestaden möter det ljusgula
landshövdingehuset trakappartens råa betong med bara några meter emellan. Genom att lyfta
fram det som är speciellt med varje område blir stadsdelen trivsammare och tryggare. Om
trakstråken görs enhetliga knyts de olika delarna ihop. Då känner man att man är i Gamlestaden
redan när man passerar höghusen vid Kortedalavägen eller åker på Artillerigatan.
Viadukten är en entré till Gamlestaden. Gör denna till en trygg och vacker plats!
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Atmosfär och skönhet
Gamlestaden bör ges en intim kvällskaraktär. Genom att sänka de högt placerade
armturerna på linor kan man åter se natthimlen. Vid val av ljuskällor är färgåtergivning och ljusfärg viktigt för att kunna uppleva detaljer och skapa en trivsam
atmosfär. Ett starkt kallt eller gulorange ljus med få ljuspunkter ger miljön
en ödslig karaktär. Otryggheten förstärks. Ett ljus med god färgåtergivning
och med många lågt sittande ljuspunkter kan ge en lägre sammanlagd
ljusstyrka men skapa en tryggare och vackrare atmosfär.
Ljuset bör placeras där det behövs och där man får ut mest nytta av det. Genom
att relatera det till vertikala ytor, som fasader och lövverk får man dessa ytor
att fungera som reektorer. Då höjs ljusets verkningsgrad samtidigt som man
minskar risken för bländning. Ju större kontrasten är mellan den ljusaste punkten
och bakgrunden, desto större blir risken för bländning. Därför bör övergången
mellan det mörkaste och det ljusaste vara så mjuk som möjligt.
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Otrygga platser
Exempel på platser som Gamlestadsborna anser vara mest otrygga:

Gångvägen bakom husen
Vägen till och från dagis

Skolgården
Bellevue

Artillerigatan
Gamlestadstorget
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Viadukten

Exempel på otrygga platser:

Gamlestadstorget

Hållplatsen vid Gamlestadstorget

Viadukten

Artillerigatan

Skolgården

Gångvägen bakom husen på natten

Vägen till och från dagis
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Exempel 1: Skolgården
På dagtid är det liv och rörelse på skolgården. Skolbarnen leker. Ett stråk går över skolgården
mellan affärerna och bostäderna intill. På kvällstid blir den helt mörk. Några enstaka bländande
strålkastare sitter på fasaden, men de gör varken till eller från. Entrén till skolgården från
Brahegatan är mycket otrygg. Man går från den ljusa Brahegatan till den mörka skolgården och
bli på vägen bländad av strålkastarna vid Medborgarhusets lastintag.
Säkerhetsbelysning i form av starka strålkastare och detektorer är inte ett bra sätt att skapa
trygghet på. Om man däremot skapar en nyanserad ljusmiljö kommer er människor att röra sig
ute när det är mörkt och då känner man sig trygg.

Skolgården är vacker och trivsam på dagen

Stora entrén

Entrén till skolgården känns
både dagtid och kvällstid som
en baksida
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Skolgård

Stora entrén

Viktigt kvällsstråk
Skolgård

Viktigt kvällsstråk

De viktigaste stråken är markerade på skissen ovan och där bör belysningen förstärkas. För att öka
orienterbarheten bör skolans olika entréer tydligt markeras med belysning. Armaturer monterade
Armaturer monterade på fasaden gör att man ser
på fasaden gör att man ser fasadernafasaderna
även påäven
kvällen
och och
upplever
på kvällen
uppleveromgivningen
omgivningen överblickbar och
överblickbar
trygg.
två viktigaste
stråken
är därför inte nödvändigt
trygg. På en så öppen yta som en skolgård
har och
man
godDeöverblick
och
det är
markerade på skissen ovan och där bör belysningen
att placera belysningsstolpar mitt påförstärkas.
den öppna
För ytan.
att öka orienterbarheten bör portarna
till skolan tydligt markeras med hjälp av ljus.

Kajsa Sperling 2002-04-05

Exempel på vägghängd armatur
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Exempel 2: Viadukten

Viadukten är den plats som av Gamlestadsborna pekas ut som allra otryggast både dagtid och
kvällstid. Vissa spårvagnar går inte förbi SKF och Gamlestadens centrum, utan fortsätter mot
Angered. Detta innebär att man får stiga av på Gamlestadstorget och sedan gå under viadukten bort
mot själva Gamlestaden. På dagtid är det många som rör sig där och detta bidrar trots allt till att
man kan känna sig ganska trygg. Men en stor del av dygnet är detta en mycket ödslig plats långt
ifrån bostäder och verksamheter.
Man planerar i framtiden att riva viadukten eftersom en del av den tunga traken kommer gå andra
vägar, men så länge den är kvar bör man satsa på belysning och färgsättning av platsen under
viadukten. Om er människor vågar gå där ökar tryggheten. Dock är avskildheten fortfarande ett
problem som inte kan lösas med belysning.

Promenaden från hållplatsen Gamlestadstorget mot viadukten

Gång och cykelstråket söder om spårvagnsspåren

Den röda porten skymtar i bakgrunden. Där
är entrén till kvartersstaden

Under viadukten på väg mot Gamlestadstorget
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Viadukten är porten till Gamlestaden! Man åker spårvagn under den, går under den och kör bil under den.
Man kan belysa den på ett sätt som faktiskt gör den
vacker på kvällen!

Viadukten ligger där det gamla Gamlestaden låg.
En sten påminner om detta och den är tyvärr placerad så att den varken syns på dagen eller kvällen.
Om man yttade den ett tiotal meter så skulle man
se den från gångvägen. Genom att belysa den kan
man ytterligare lyfta fram den och skapa nykenhet.
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Förslag till nytt ljus
Belysning av torg och platser
Gamlestadens centrum
De tre platserna Holländareplatsen, Brahegatan och Sten Johanssons plats skulle
kunna knytas ihop med hjälp av belysning. Man får då ett historiskt centrum, ett
kommersiellt centrum och ett kulturellt centrum med trygga och vackra passager som
gör att man inbjuds att röra sig mellan platserna även när det är mörkt. Den mörka
lekplatsen på Holländareplatsen och entrén till skolgården är inte bara otrygga att vistas
på utan gör omgivningen otrygg. Även om man benner sig på en plats som är ljus kan
mörkret runt omkring skapa otrygghet.
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Holländareplatsen

Lekplatsen på Holländareplatsen

Brahegatan.

Brahegatan. Delen som är avstängd för
genomfartstrak

Sten Johanssons plats

Passagen mellan Brahegatan
och Sten Johanssons plats samt
entrén till Medborgarhuset

Passagen mellan Brahegatan
och Holländareplatsen
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Exempel 1: Holländareplatsen

Idag är Holländareplatsen belyst av ett antal trakarmaturer på 8 m höga stolpar.
Hornsgatan är belyst av linhängda armaturer. Belysningens karaktär och skala stämmer
dåligt med torgets låga skala och historiska prägel. Den höga belysningsmasten mitt på
torget är vacker och speciell men lyser så starkt att man blir bländad när det är mörkt.
Om belysningen var lågskalig och nstämd skulle belysningsmasten kunna fungera som
dekoration och ha en betydligt svagare ljuskälla.
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Holländareplatsen när man kommer
från Brahegatan. Lekplatsen och
fotbollsplanen anar man till höger

Grönsakshandlaren

Hornsgatan förbinder Holländareplatsen med Artillerigatan

Bentlig karaktäristisk belysningsstolpe mitt på Holländareplatsen

Fotomontage

Genom att placera ljuset nära fasaderna framhäver man byggnadens karaktär. Dessutom kan
man få torget att kännas enhetligt och sammanhållet även på kvällen. Idag dominerar de
parkerade bilarna på torget. Genom att ta bort delar av parkeringen, ersätta asfalten med gatsten
och plantera träd kan Holländareplatsen bli en plats som man vill komma till och inte bara
snedda över eller gå förbi.

Fotomontage. Så här skulle de väggmonterade armaturerna kunna se ut!
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Lekplatsen vid Holländareplatsen
Lekplatsen på blir mörk och otrygg på kvällen och bidrar till att göra hela Holländareplatsen
otrivsam kvällstid. En lekplats kan bli väldigt spännande om den belyses och dessutom
användas många er timmar av dygnet! En belyst lekplats blir ett vackert blickfång inifrån
lägenheterna. En lämplig belysningsprincip är att placera belysningsmaster med ett antal
spotlights. De kan sedan riktas på olika lekredskap och varför inte leka med ljuset? Filter kan
ge ljus i olika färger och spännande mönster.

Lekplatsen dagtid

Lekplatsen på kvällen

Exempel på
trygg och vacker
lekplats under
ljusworkshop i
Alingsås 2001
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Porten mellan Brahegetan och Holländareplatsen
Länken mellan Brahegatan och Holländareplatsen är viktig för att skapa ett vackert och tryggt
centrum. Mörka ”hål” skapar otrygghet även om man själv benner sig i ljuset. Om man
skapar en nyanserad belysning i och utanför porten får man en trygg och vacker länk mellan
torgen.

Inbjudande på dagen

Svart hål då det är mörkt

Exempel på nt belyst port i Hjo
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Exempel 2: Brahegatan
Södra änden av Brahegatan har stängts av för att göra det kommersiella centret i Gamlestaden
lugnare, tryggare och mer attraktivt. På torgytan har man skapat lättillgängliga parkeringsplatser.
För att markera skillnaden mellan gata och torg har man avgränsat torgytan med låga murar.
Dessutom har man placerat låga belysningsstolpar på parkeringsytan som stämmer väl i skala med
rummet.
Eftersom fasaderna är obelysta hamnar en stor del av ljuset på bilarna vilket gör att de får onödigt
stor uppmärksamhet. Man bör komplettera med belysning som även ger byggnadernas fasader ljus.
SKF-byggnadens detaljrika och mäktiga fasad kan effektbelysas för att man skall kunna se den även
när det är mörkt. Den är mycket viktig för att torget skall kännas mer som ett torg än en gata.

Brahegatan. Delen som är avstängd för
genomfartstrak

Brahegatan när det är mörkt. SKF-fasaden
försvinner och delar av fasaderna på Brahegatan är helt mörka

Brahegatan. Genom att sänka skalan på belysningen
på hela Brahegatan kommer man få bort känslan av
trakled och dessutom bidra till att bilisterna sänker
hastigheten
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Exempel 3: Sten Johanssons plats
Oasen vid Medborgarhuset skulle kunna bli en oas även på kvällen om den ljussattes på ett sätt som
förmedlar en känsla av trygghet. Varför inte belysa det som utmärker platsen? Träden! Att platsen
känns trygg är viktigt då man passerar på Brahegatan. Idag upplevs platsen ganska ljus, men ljuset
är kallt och inbjuder inte till att man stannar på platsen. Ljuset bör dessutom orienteras till fasaderna
för att omsluta platsen. De vackra röda tegelväggarna kan framhävas med ett varmt ljus för att ge
platsen en behagligare och varmare atmosfär. De är inte nödvändigtvis fasadmonterade armaturer
som behövs. Om belysningsstolparna orienteras till fasaderna får dessa automatiskt ljus.

Passagen mellan Brahegatan och Sten
Johanssons plats samt entré till Medborgarhuset

Sten Johanssons plats
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Gator och stråk

Kortedalavägen

Gamlestadsvägen

Lars Kaggsgatan

Harald
Stakegatan
Artillerigatan

Bentliga trakstråk
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Trakstråk

Exempel 1: Gamlestadsvägen

Bentligt utseende. Armaturer på linor på 8m höjd

Gata som följer kvarteren

Bullerplank

Gamlestadsvägen

lokalkörbana

Förslag

Armtur på väggarm. Ca Armtur på stolpe ger
5 m höjd. Ger ljus på
ljus på parkeringstrottoaren och fasaden
platserna. Armaturens opala skärm gör
att träden får ljus

Trakarmatur på dubbelarm
ger ljus på vägen. Höjd 6m.
För att få en trivsammare väg
och inbjuda till sänkt hastighet
kan träd placeras i mittremsan

Armatur på stolpe ger
ljus på lokalkörbanan.
Vid fasad placeras armaturen på väggarm på ca 5
m höjd

29

Exempel 2: Artillerigatan

Bentligt utseende. Armaturer på linor på 8m höjd

gångbana cykelbana

spåvagnsspår

hpl

Artillerigatan

trottoar

Förslag

Armatur monterad
på väggarm. Ger
ljus på fasad och
gång/cyleväg. Ca
5m höjd
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Armatur på
dubbelarm. Ev. kan
trädrad planteras.
Stolphöjd 6 m.

Armatur på
väggarm. Där fasaden upphör placeras
armturen på stolpe.
Höjd ca 5m

Exempel 3: Lars Kaggsgatan (västra)

Bentligt utseende: Linhängd koffertarmatur på 8m höjd

trottoar

P

P

trottoar

Förslag

Alternativ 1. Dubbelstolpar i mitten av gatan.
Armaturhöjd 6 m. Trädrad planteras. Trottoarerna
belyses av armaturer på väggarm. P-platserna tas
bort eftersom körbanorna förmodligen blir för
smala annars.

Alternativ 2. Två stolprader. Armaturhöjd 6 m. En extra arm på belysningsstolpen för att ge ljus på trottoaren.
Parkeringsplatserna behålles.
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Exempel 4: Lars Kaggsgatan (östra)

Bentligt utseende. Armaturer på linor på 8m höjd

Förslag

Byggnadernas kortsidor vetter mot vägen. Armaturer på konsol placeras på gavlarna på ca 5-6 m höjd. Mellan byggnaderna placeras belysningsstolpar med
armaturer på samma höjd.
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Exempel 5: Kortedalavägen

Bentligt utseende. Armaturer på linor på 8m höjd

Förslag

Armaturer på stolpe ger vägbanan ljus. En trädrad kan planteras för att få bort känslan
av motorväg. En extraarm på belysningsstolpen gör att gång- och cykelbanan också
blir belyst. När man åker på Kortedalavägen skall man ha känslan av att man är i
Gamlestaden, inte att man är påväg till eller genom.
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Exempel 6: Harald Stakegatan

Harald Stakegatan är en typisk gata i den täta kvartersstaden i Gamlestaden. Gaturummet
varierar och man kan hitta små platser, förträdgårdar och fondmotiv. Den bentliga belysningen tar inte hänsyn till variationen utan belyser alla gator likadant: armaturer hängande i
linor 8 m upp i luften. Dessa armaturer ger ett skugglöst ljus och man får svårt att orientera
sig när det är mörkt.
Det är svårt att hitta en belysningsprincip som fungerar i hela kvartersstaden. Man får istället
tänka sig att man har några olika belysningsprinciper som får anpassas efter gaturummets
utseende. I vissa fall står ett landshövdingehus på ena sidan gatan och på andra sidan en
byggnad från 80-talet med balkonger.
Grundprincipen bör dock vara att man placerar väl avbländade armaturer på väggarm på
fasaden. I vissa fall där gatan blir bred på mitten kan man behålla de linspännda armaturerna
för att få tillräckligt mycket ljus i mitten av gatan. I de fall där fasaden är indragen med
en förträdgård framför bör man välja en armatur som är mindre och som framförallt belyser
fasaden. Om en gata har en byggnad i fonden är det viktigt att denna fasad är ljus, så att man
uppfattar var gatan slutar och på det sättet får lättare att orientera sig.

Exempel på armatur på väggarm. Den är helt
avskärmad för att inte ge störande ljus in
i lägenheterna. De bentliga så kallade koffertarmaturerna anser många är störande.
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Skiss på belysningsprincip
för Harald Stakegatan

Mindre väggmonterade
armaturer för att belysa
fasaden i fonden av
gatan

Armaturer på väggarm
är den huvudsakliga
belysningen

Linspända armaturer i
mitten av gaturummet

Mindre väggmonterade armaturer
ger ljus på fasaden
där gatan är bred
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Exempel på fondbyggnader i kvartersstaden

När det blir mörkt försvinner ofta de orienteringpunkter man har på dagen. Det är
därför viktigt att belysa vissa fasader som är
viktiga för rumsuppfattningen. SKF-byggnadens fasad är ett exempel på en fasad som
borde belysas
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Att belysa gång- och cykelstråk

När man talar om otrygghet i stadens parker är det oftast er och starkare lampor
som efterfrågas. Det kan dock ofta få motsatt effekt, nämligen att man ökar känslan
av otrygghet. Om man till exempel ökar belysningen i ett stråk, kan det innebära att
det omgivande mörkret upplevs ännu mörkare. Man ser inte vad som nns i mörkret,
men blir själv sedd. Vårt mörkerseende fungerar så att ögat anpassar sig till det som är
ljusast, och kan helt slås ut av en bländande ljuskälla.
Istället skall man se till att skapa en nyanserad belysning som gör det möjligt att få
en överblick över omgivningen och bedöma avstånd, till exempel till dem man möter.
Genom att belysa både gångvägen och omgivande träd och buskar kan man skapa
en mjuk övergång mellan ljus och mörker. Då bevaras mörkerseendet och man får
dessutom bättre överblick. Genom att belysa träd, buskar och skulpturer blir mörkret
mer denierat och man kan lättare bedöma avstånd. Man skall både hitta in och hitta
ut ur en park och man kan med ljus visa var portarna nns.
För att öka tryggheten i en park behövs ofta er åtgärder än en förbättrad belysning.
Det bör nnas en samverkan mellan beskärning av grönskan och ljuset.
Om man placerar en stolparmatur invid ett träd kan ljuset reekteras mot detta och
på så sätt skapas en mjuk övergång mellan ljus och mörker. Man kan jämföra med
ett gammalt fönster vars proler mjukt leder in ljuset. Stolpavståndet kan variera
beroende på hur gångvägen ser ut och hur träden är placerade. När man väljer armatur
bör välja en armatur som ger både ljus på marken och åt sidorna, för att även sprida
ljuset till sidan av gångvägen. På vintern ökar risken för bländning eftersom ljuset inte
har några vertikala ytor att reekteras mot. Om man väljer en rundstrålande armatur,
en så kallad glob, är placeringen av armturen mycket viktig för att den inte skall
bli bländande.
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Det är svårt att hitta in i Gamlestaden. När man färdas
med bil rör man sig i hög hastighet på trakleder och
har svårt att snabbt få en uppfattning om var man skall
åka in. Kommer man med spårvagn och kliver av vid
Gamlestadstorget har man samma problem. Det krävs
naturligtvis större förändringar än förbättrad belysning
för att förtydliga entrérna. Dock kan man med belysning
och grönska tydligare visa var Gamlestadens gränser går.
När man färdas på Gamlestadsvägen och Artillerigatan
är man faktiskt i Gamlestaden och bör därför anpassa
hastigheten efter det.
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Gamlestadstorget

Gamlestadens entréer och gränser

Artillerigatan panorama

Gamlestadsvägen panorama
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Exempel på landmärken i Gamlestaden

Kvarteret
Fältkanonen

Kyrkan

Lars Mässe torg

Bellevue
Höghuset
SKF

Minesstenen
Viadukten
Broarna
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Exempel på belysning av broar

Bro i Gamlestaden

Rosenlundsbron i Göteborg

Provbelysning av Väveribron i Alingsås

Provbelysning av cykelbro i Alingsås
41

Belysning av träd. Kungsparken i Göteborg
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Experimentell ljussättning av fasad under ljusworkshop i Alingsås 2000

Varför inte?
43
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